
KONSULTACJE SPOŁECZNE 
DOTYCZĄCE SZPITALA (OBECNIE POWIATOWEGO) W GIŻYCKU 

ANKIETA JEST ANONIMOWA 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej  

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA POWIATU W UTRZYMANIU SZPITALA POWIATOWEGO W GIŻYCKU.  

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu opinii, dotyczącym przyszłości giżyckiego Szpitala                              
i ewentualnej partycypacji w jego utrzymaniu przez Miasto Giżycko. 

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania ankietowego są anonimowe                                        
i wykorzystane zostaną wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na ten temat.  
(w odpowiedniej rubryce prosimy wstawić znak X) 

1. Czy MIASTO GIŻYCKO powinno wspierać funkcjonowanie Szpitala w Giżycku (organem prowadzącym szpital 
jest Powiat Giżycki)? 

 TAK 

 NIE (przejdź do pytania 5.) 

 nia mam zdania 

 

2. Czy MIASTO GIŻYCKO powinno wspierać działanie Szpitala w nowej formie organizacyjnej, np. nowo 
utworzonej spółki? 

 TAK 

 TAK, jednak pod warunkiem, że spółkę tworzyłyby wszystkie 
gminy powiatu wraz z samorządem powiatowym  

 NIE 

 nie mam zdania 

 
3. Czy MIASTO GIŻYCKO powinno współfinansować wyłącznie bieżącą działalność Szpitala w Giżycku,                      

np. WYŁĄCZNIE poprzez pomoc w zakupach sprzętu (nie powinno tworzyć nowej firmy)? 

 TAK 

 NIE 

 nia mam zdania 
 

4. Czy zgadza się Pan/Pani w przypadku współprowadzenia Szpitala przez MIASTO GIŻYCKO i obciążenia z tego 
tytułu budżetu miasta, na rezygnację lub przesunięcie w czasie, realizacji niektórych, zaplanowanych                     
już inwestycji miejskich? 

 TAK 

 NIE 

 nia mam zdania 

 
5. Czy uważa Pan/Pani, że prowadzenie szpitalnych usług medycznych jest zadaniem: 

 powiatu 

 Ministerstwa Zdrowia 

 sektora prywatnego  

 

Dziękujemy za udział w konsultacjach i czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

 



 
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 31 STYCZNIA 2018 roku w następujący sposób: 
· w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (parter, pokój nr 7)  
poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30 
· wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Biuro Promocji i Polityki Społecznej, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 
z dopiskiem „KONSULTACJE”, 
· wysłać elektronicznie na adres mailowy: konsultacje@gizycko.pl (w temacie konsultacje – szpital). 
 
Udział w konsultacjach można wziąć również elektronicznie poprzez platformę E-konsultacje na stronie 
www.mojegizycko.pl w formie komentarzy (ekonsultacje.gizycko.pl/projekty).  
 

Przypominamy, że aby dodać komentarz, niezbędne jest posiadanie konta na stronie e-konsultacje.  
Prosimy więc o wcześniejsze dokonanie rejestracji http://ekonsultacje.gizycko.pl/a/rejestracja. 

 
 


